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Özet
Türk tarihinin çe itli dönemlerinde kadınların toplum içindeki
konumlarına ili kin kayıtlar bulunmaktadır. Kök Türk ve Uygur dönemi
yazıtları ve Dede Korkut Hikâyeleri gibi Türk tarihinin önemli
kaynaklarının yanı sıra farklı milletlere mensup seyyahların eserlerinde de
Türk kadını ile ilgili kayıtlara rastlanmaktadır.
Bu çalı mamızda 19. yüzyıl seyyahlarının kayıtlarından
yararlanarak Türkmenistan’da kadının sosyal ve ekonomik ya amdaki
rolünü ele aldık. 19. yüzyılda Türkistan co rafyasını ziyaret eden seyyahlar
eserlerinde Türkmen kadınları için bölümler ayırmı lardır. Bu yüzyılda ve
daha önceki dönemde Türkmenleri ziyaret eden seyyahların hepsi Türkmen
toplumunda kadının konumuna dikkat çekmi lerdir. Türkmen kadınlarını
di er Müslüman toplumlardaki kadınlarla kar ıla tırarak Türkmen
kadınlarının onlardan üstünlüklerine ve farklılıklarına de inmi lerdir.
Kaynaklarda yer alan örneklere göre Türkmen kadını toplumun her alanında
aktif olarak görev almaktadır. Kadınlar evinin temel ihtiyaçlarını kar ılamak
üzere çalı manın yanı sıra, e lerine yardımcı olmakta ve çocuklarının
toplumun gelenek ve göreneklerine göre yeti mesi için çaba sarf etmektedir.
Anahtar Sözcükler: kadın, Türkmen, aile, konum
Abstract
There are records relating to situation of women in society which
belongs to different periods of Turkish History. Together with the important
sources of Turkish History like Inscriptions of Kök Türk and Uygur
Periods, Dede Korkut Stories, records about Turkish women are also met in
the productions of travelers from different countries.
In our this study, by using the records of travelers in 19th Century,
we dealed with the role of woman in social and economic life in
Turkmenistan. Travelers visited the geography of Turkistan in 19th century
*

Milli E itim Bakanlı ı Tarih Ö retmeni, gokce17@gmail.com

Seyyahlara Göre 19. Yüzyıl Türkmenistan’ında Kadın

231

allocated sections for Turkmen women in their consequences. In this
century and in anterior period, all travelers visited Turkmen people have
attracted attention to the situation of woman in Turkmen society. By
comparing Turkmen women with others living in other Muslim societies,
they have attracted attention to that; Turkmen women have more distinction
and differences than the other women. According to the examples in the
sources, Turkmen women perform in every area of society actively.
Women, together with working to correspond the basic requirements of
their houses, also help their husbands and make an effort for education of
children according to tradition and custom.
Key Words: woman, Turkmen, family, sitiuation

GR
19. yüzyılda Türkistan co rafyasını ziyaret eden seyyahlar bölgenin toplum
yapısı hakkında eserlerinde detaylı bilgilere yer vermi lerdir. Seyyahların
haklarında ayrıntılı bilgi verdi i gruplardan biri de Türkmenlerdir. 19. yüzyılda
Türkistan’da ya ayan di er Türk grupları gibi Rus i gali ile kar ı kar ıya kalan
Türkmenler boy ve a iretler halinde Hazar Denizi’nin güney batısında yer alan
sahada ya ıyorlardı. Türkmenler sosyal ve ekonomik ya am tarzlarıyla bölgeyi
ziyaret eden yabancıların dikkatini çekmi tir. Bu nedenle seyyahlar Türkmenlerin
günlük ya amı, ekonomik faaliyetleri ile gelenek ve görenekleri hakkında
eserlerinde bilgi vermi lerdir. Bu eserlerde yer alan bir di er husus da hemen her
seyyahın kitabında Türkmen kadını ile ilgili gözlemlerini aktarmı olmasıdır.
Ara tırmamızda kaynaklardaki verilerden yola çıkarak 19. yüzyılda
Türkmenistan’da kadının sosyal, kültürel ve ekonomik ya amdaki rolünü inceledik.
Türkmen kadınlarının toplum içindeki durumunu incelerken “Aile içinde kadının
nüfuzu nedir? Türkmen toplumunda erkek ba at konumda mıdır? Yoksa ailede ve
toplumda kadınların nüfuzları var mıdır?” Sorularının cevaplarını bulmaya çalı tık.
Bunun yanı sıra Türkmen kadınının günlük ya amdaki u ra ları, ekonomik
faaliyetlere ne gibi katkıda bulundukları sorularının cevapları çalı mamızın
kapsamı içinde yer almaktadır.
19. yüzyıl Türkmen toplumunda kadının rolünü incelemeden önce bu
durumun tarihi ve kültürel temellerini olu turan slamiyet öncesi Türk
devletlerinde kadın konusu ele alınmalıdır. Çünkü 19. yüzyılda boylar halinde
ya ayan Türkmenler, slam öncesi Türk geleneklerine en ba lı Türk grupları
arasında yer almaktadır. Bu durum seyyahların eserlerinde yer almı ; seyyahlar
Türkmen toplumunu ve kadınını di er Müslüman unsurlarla kar ıla tırarak onların
di erlerine göre daha az tutucu olduklarını vurgulamı lardır.
Dolayısıyla
Türkmenlerle ilgili olguları ele alırken onların tarihsel kökenlerine inmek
gerekmektedir.
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Türk kültür tarihi konuları üzerinde çalı malar yapan ve ülkemizdeki
sosyal tarih ara tırmalarının öncülerinden Bahaeddin Ögel’e göre Türk toplumunda
kadın evinin dayana ıdır. Evde en önemli sorumluluk kadınındır. Eski Türklerde
kadın sadece evde de il dı arıda da kocasının yanında yer alır, gerekti inde
sava lara katılır.1 smail Gaspıralı da kadının toplum içindeki önemini belirtmek
için dünyayı bir binaya benzeterek binanın yarısını ve temellerini kadınların
olu turdu unu ifade etmi tir. Ayrıca bir toplumun geli mesini toplum içindeki
kadınların rolüne ba lamı tır.2
Türkistan’da kurulan ilk Türk devletlerine ili kin kaynaklarda kadın ile
ilgili kayıtlar genellikle devlet yönetiminde etkin bir ekilde görev alan katun
unvanlı ka anların e leri hakkındadır. Bu nedenle döneme ili kin incelemelerde
kadınlar hakkında genellemelere varmak zordur. Ancak eski Türk devletlerindeki
aile yapısı ile devlet yönetimi arasındaki ili ki nedeniyle yönetici ailesine mensup
kadınlardan yola çıkarak bir takım sonuçlara ula mak mümkündür.
Eski Türk devlet yönetiminde kagandan sonra ikinci sırada katun yer alır.
Günümüzdeki kadın veya hatun kelimesi yerine kullanılan bu unvan dönemin
devlet idaresinde üst düzey unvanlardan biridir. Katunların dolayısıyla kadınların
toplum içindeki konumu açısından Kök Türk ve Uygur dönemi yazıtlarında mühim
örnekler yer almaktadır. Hem Kök Türk hem de Uygur yazıtlarında benzer
ifadelerin yer alması devlet anlayı ında ve kadının konumunda bir devamlılı ın
oldu unun göstergesidir.3 Devlet yönetiminde kagan ve katunun görev ve
sorumlulukları ile ilgili Bilge Kagan ve Köl Tigin Yazıtlarında yer alan “Türk
milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam lteri Kagan’ı ve annem l Bilge
Katun’u (Tanrı) halk içerisinden çekip yükseltmi tir.” fadesi Türk devletlerinde
kadının konumuna ili kin bir örnektir. Uygur Döneminde de benzer örneklere
rastlanmaktadır. Uygur Kagan’ı Moyun Çor da e i l Bilge Katun ile birlikte
göreve gelmi tir.4 Kök Türk ve Uygur Dönemi kaynaklarında yer alan bu örnekler
kadınların devlet yönetiminde ve toplum içinde arka planda kalmadı ının aksine
önemli sorumluluklara sahip oldu unun kanıtlarıdır.
Resmi yazı malarda kagan ile birlikte katunun adının geçmesi kadının
devlet yönetimindeki konumunun ve etkinli inin bir di er göstergesidir. Kadının
devlet yönetimindeki etkinli ine bir ba ka örnek de Avrupa Hun Devleti’nin
kaganı Attila’nın e i Arıkan’dır. Grek tarihçisi Priskos’a göre Do u Roma elçileri
Attila’nın huzuruna çıkmadan önce kaganın e i tarafından kabul edilmi tir.5

1

Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Geli me Ça ları, stanbul 1989, s.252.
Yavuz Akpınar, smail Gaspıralı Seçilmi Eserleri, stanbul 2004, s.288.
Bu konuda bkz. Saadettin Gömeç, “Kagan ve Katun”, Tarih Ara tırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 29, Ankara
1997, s.89.
4
Gömeç, a.g.m., s.89.
5
Gülçin Çandarlıo lu, “Türk Toplumunda Kadın”, Hayat Tarih Mecmuası, Cilt 1, Sayı 4, stanbul 1966, s.22.
2
3
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Kadınlar, sadece devlet merkezinde görev almamı , sava sırasında kaganlar ile
birlikte bulundukları gibi yeri geldi inde kagana vekâlet etmi lerdir.6
Türk devletlerindeki kadının konumu daha sonraki dönemde de devam
etmi tir. O uzlar, Selçuklular, Harzem ahlar ve Osmanlılarda kadınlar devlet
yönetiminde etkin rollere sahip olmu lardır. Ebulgazi Bahadır Han’a göre de O uz
iline beylik yani yöneticilik yapan yedi kız vardır. Bunlar bütün O uzlar üzerinde
söz sahibi olmu lardır.7
Kök Türk ve Uygur Dönemi kaynakları genellikle kadınların devlet
yönetimi açısından konumuna ili kin örnekleri içermektedir. Kadının toplumsal
ya amdaki rolüne ili kin örnekleri ise Dede Korkut Hikâyelerinde bulmak
mümkündür. Hikâyelere göre de kadınlar toplum içinde arka planda de ildir.
Kadın; Bamsı Beyrek ve Banı Çiçek ile ilgili hikâyede oldu u gibi yeri geldi inde
erkeklerle birlikte at yarı tırır, ok atar ve güre tutar.
Dede Korkut Kitabı’nda evin dire i, dayana ı kadındır. Burla Hatun
örne inde görüldü ü gibi kadın yeri geldi inde at binip kılıç ku anarak dü manla
korkusuzca sava ır. Kadın yeri geldi inde bir e , bir anne ya da kız karde olmakta,
yeri geldi inde de ailesini ve evini kurtarmak için sava maktadır. 8 Selcen Hatun,
Kan Turalı’yı kâfir elinden kurtarır. Dirse Han’ın e i, kadının aile içinde baba
kadar ve hatta ondan daha da önemli oldu unu gösterir. Bu örnek aynı zamanda
Türk toplumunda ailenin ayakta durması ve devamlılı ı açısından kadının önemini
vurgular. Dirse Han’ın e i önce o lunu sonra da kocasını kurtarmak için mücadele
ederek ailesinin devamlılı ını sa lamaya çalı ır.9 Dirse Han ve Begil, e lerinin
kendilerine akıl vermelerine izin verdikleri gibi onların önerilerine uyarlar.10
Dede Korkut hikâyelerinde kadın toplum içinde yükselen bir de erdir.
Kadınlar çocuklarının yeti mesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca kadınlar
kocalarına saygılıdır. Adeta onların danı manları koruyucuları konumundadırlar.
Onlardan desteklerini esirgemezler. 11
Dede Korkut Hikâyelerinde örneklerde görüldü ü gibi kadın toplum
içinde etkin olarak görev alır. Sadece ev i leri ile u ra maz her zaman kocasının
yanında toplum hayatında her türlü faaliyette görev alır.

6
Bu konuda Bkz. Gömeç; a.g.m., s.81 vd.; Özkan zgi, “ slamiyetten Önceki Türklerde Kadın”, Türk Kültürü
Ara tırmaları, Cilt 11, Sayı 14, Ankara 1973-1975, s.150; Çandarlıo lu, a.g.m., s.22.
7
Bkz. Ebulgazi Bahadır Han, ecere-i Terakime, (Haz.: Muharrem Ergin) stanbul, Tarih Yok, s..97.
8
evkiye Kazan, “Klasik Türk iirinde Solduran Sop ile Dolduran Toplar”, Turkish Studies, Volume 3/1, Winter
2008, s. 35-36; Çandarlıo lu, a.g.m., s.23; Hülya Savran, “Dede Korkut Kitabında Anne Çocuk li kisi”, Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 12, Aralık 2004, (http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/
c7s12/makale/c7s12m5.pdf), s.90; Alev Kâhya Birgül, “Dede Korkut Hikâyelerinde Kadının Konumu”,
Uluslararası Dede Korkut Bilgi öleni, Ankara 2000, s.230.
9
Metin Ekici, “Dede Korkut Kitabında Kadın Tipleri”, Uluslararası Dede Korkut Bilgi öleni, Ankara 2000,
s.127.
10
Kerime Üstünova, “Dede Korkut Kitabını Olu turan Destanlardaki Ortak Özellikler”, Turkish Studies, Volume
3/1, Winter 2008, s.140; Birgül, a.g.m., s.238.
11
Üstünova, a.g.m., s.141; Çandarlıo lu, a.g.m., s.24.
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1. 19. YÜZYIL TÜRKMEN TOPLUMUNDA KADIN
19. yüzyılda Türkmen boyları ya adıkları co rafyanın artlarına uygun
olarak genellikle çadırlarda ya ıyorlardı. Bu nedenle seyyahlar Türkmenler
hakkında bilgi verirken Türkmen çadırı, çadırda ya ayan hane halkı ile ilgili
gözlemlerine yer vermi lerdir. Türkmenlerin nüfusları ile ilgili rakamlar da çadır
sayısına dayanmaktadır. Örne in Blcoqueville Teke boyundan bahsederken “Teke
kavmi yakla ık 30.000 çadırdan ibarettir.” fadesini kullanmaktadır. Her çadırda bir
erkek, bir kadın ve çocuklar ya amaktadır. Çadırlarda evlenmemi birden çok
erkek bulunabilmektedir.12 Türkmenleri ziyaret eden yabancılar tarafından kadın ve
erkeklerin aynı çadırda bulunmaları yadırganmaktadır. Ancak Türkmenler için bu
durum do aldır. Çünkü Türkmenler arasında dönemin di er Müslüman
toplumlarında oldu u gibi kadınlar erkeklerden ayrı tutulmamaktadır. Seyyahlar
Türkmen kadınlarının toplum içindeki konumunu belirtmek için “Kadınlar
Türkmenler arasında di er Müslüman toplumlara nispetle çok daha fazla saygı ve
itibar görürler.” eklinde ifadeler kullanmaktadırlar.13
Türkmen kadınlarının toplum içindeki durumu birçok örnekte yer almı tır.
Mehmet Emin Efendi seyahatnamesinde Türkmen kadınlarının güzel ve cesur
olmasına de inmi tir. Ayrıca Blocqueville ve Muravyov ve Vambery gibi Türkmen
kadınlarının toplum içindeki konumunu belirtmek için de “Türkmenler arasında
haremlik, selamlık anlayı ı yoktur. Kadın erkek yan yanadır.” fadelerini
kullanmaktadır. Mehmet Emin Efendi, Türkmenlerin Müslüman olmalarına
ra men kadınlar arasında a ırı örtünme olmadı ına dikkat çekerek onları
stanbul’daki kadınlarla kar ıla tırmaktadır. Osmanlı toplumundaki kadınların dayı,
amca gibi akrabaları ile bile yan yana dola maya çekinmelerine ra men Türkmen
kadınlarının toplum hayatında erkeklerle yan yana olmalarını olumlu bir durum
olarak de erlendirmektedir.14
Türkmenlerin gelenek ve göreneklerine ba lılı ının göstergelerinden biri
seyyahların verdi i bu örneklerdir. 19. yüzyıl seyyahlarının eserlerinde yer alan
kayıtlar, 10. yüzyıl seyyahlarından bn Fazlan’ın verdi i bilgilerle benzerlik
göstermektedir.
bn Fazlan da Türkmen kadınlarının yabancılardan
çekinmediklerine ili kin örnekler vermi tir. 15 Aradan asırlar geçmesine ra men
Türkmen geleneklerinde kadının konumu açısından olumsuz yönde bir de i im
olmamı tır. bn Fazlan’ın ziyaret etti i dönemde Türkmenler daha slamiyeti kabul
etmemi lerdi. O dönemde slamiyeti kabul eden Türk gruplarının sayısı da fazla
de ildi. Daha sonraki dönemde slamiyeti kabul eden Türk gruplarında kadının
toplum içinde ve devlet yönetiminde arka planda kalmasına ili kin örnekler yer
almasına ra men Türkmenlerde bu durumda fazla bir de i iklik olmamı tır. Eski
12

Henri De Coulibeof Blocqueville, Türkmenler Arasında, (Çev.: Rıza Akdemir) Ankara 1986, s.53.
Blocqueville, a.g.e., s. 60 vd.; Alexander Burnes, Travels Into Bokhara, New Delhi 1992, s.78.
Bkz. Mehmet Emin Efendi, stanbul’dan Orta Asya’ya Seyahat, (Haz.: Rıza Akdemir) stanbul 1986, s.55-57;
Nikolay Muravyov, Journey to Khiva, London 1977, s.15; Blocqueville, a.g.e., 53; Arminius Vambery, Sketches
of Central Asia, London 2004, s.47, 80.
15
Ramazan e en, bn Fazlan Seyahatnamesi, stanbul 1995, s.35.
13
14
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Türk devletlerinde oldu u gibi Türkmen boylarında da kadın etkin bir role sahiptir.
Kadın hem aile içinde çadırın genel i leyi inden sorumludur. Hem de her konuda
e ine yardımcı olmaktadır. Türkmen kadınının aile içindeki bu durumu kabile ve
boy yönetiminde de kendini göstermektedir. Örne in, 1880’lerde Merv hanlarından
birinin dul e i kabilesi üzerinde büyük bir politik nüfuz sa lamı tır.16
Türkmen kadınları hakkında bilgi veren seyyahların ço u onları di er
Müslüman toplumlardaki kadınlarla kar ıla tırmı lardır. Bu kar ıla tırmalardan
çıkan genel sonuç ise Türkmen kadınlarının farklı toplumlarda ya ayan kadınlara
göre daha fazla saygı gördükleri ve toplum içinde daha etkin bir konumda
olduklarıdır.
Seyyahların eserlerinde Türkmen kadını ile ilgili yer alan örneklerden biri
de dü ün ve evlenme hazırlıklarında kadının rolüdür. Türkmenler ya adıkları
co rafyanın çetin artları nedeniyle erken ya ta ya am mücadelesine ba larlar.
Di er toplumlarda çocuk olarak addedilen ki iler Türkmenler arasında yeti kin bir
birey olarak kabul edilmektedirler. Dolayısıyla Türkmenler 16-17 ya larında
evlenmektedirler.17
Türkmenler için aile önemli bir kurumdur. Aile geleneksel olarak dü ün ile
kurulur. Seyyahlar evlilikle ilgili gelenek göreneklerde de Türkmen kadınlarını
di er Müslüman toplumlar ile kar ıla tırmaktadırlar. Örne in Burnes,
Türkmenlerde di er Müslümanlarda oldu u gibi kar ı cinsle görü menin
yadırganmadı ını belirtmektedir.18 Türkmenler arasında genellikle tek e lilik
yaygın olmakla birlikte özellikle yönetici konumundaki ki ilerin birden fazla e e
sahip oldu una da rastlanmaktadır.19
Türkmen ailesinin kurulması çe itli törenlerle gerçekle mektedir. Öncelikle
evlenecek ki iler 11-12 ya larına geldi inde onlar için aytı ma adı verilen bir ni an
töreni gerçekle tirilmektedir. Bu sırada damat adayı, kız evine hediyeler ve törende
kesilmek üzere koyunlar göndermektedir.20 Bu tören aile kurma yolunda atılan ilk
adımdır. Dü ün bu törenden 3-4 yıl sonra yapılır. Dü ün töreni gerçekle meden
önce kız ve erkek tarafının yapması gereken bazı hazırlıklar vardır. Damada dü en
en önemli sorumluluklar arasında ba lık parasını ödemek yer almaktadır.21 Evlenen
delikanlının babası o luna yeni bir avul yani ev yapmak zorundadır. Türk toplumu
arasında çe itli alanlarda görülen dayanı ma bu ev kurma i inde de görülür.
Damadın ne kadar akraba ve dostu varsa, onların e leri hanımları bir araya gelerek
avulu kurmaya yardım ederler. Ancak avul kurmada sadece damadın akrabaları
görev almaz. Bu i te gelinin de sorumlulu u bulunmaktadır. Gelin avulun
kurulmasında görev alır. Avulun in ası e lenceli bir ekilde geçer. Avul halılar,
16

Bkz. Elizabeth Bacon, Esir Orta Asya, (Çev.: Tansu Say) Basım Yeri ve Yılı Yok, s.67.
Bkz. M.Emin Efendi a.g.e., s.52 ; Blocqueville, a.g.e., s. 66.
Burnes, a.g.e., s.56.
19
Mehmet Emin Efendi, a.g.e., s.39; Muravyov, a.g.e., s.21.
20
M. Emin Efendi, a.g.e., s.52; Blocqueville, a.g.e., s.66
21
Burnes, a.g.e., s.56 ; Blocqueville, a.g.e., s.66.
17
18
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heybeler ve ipekli kuma larla süslenir.22 Örnekte görüldü ü üzere Türkmen kadını
ailenin kurulması sırasında önemli role sahiptir. Ailenin ya amını devam ettirece i
çadırın kurulma görevi kadına aittir.
Evlilikten önce gelinin yapması gereken hazırlıkların ba ında çeyiz yer alır.
Gelinin çeyizi içinde çuvalların önemli bir yeri vardır. Seyyah Mehmet Emin
Efendi bu çuvalların sa lam ve zarif oldu undan bahseder. Seyyah çuvalları o
kadar be enmi tir ki “Biz olsak bunları halı yerine kullanabiliriz.”23 Demektedir.
Çeyizde yer alan bu çuvallar göç esnasında kullanılmaktadır. Ayrıca her
Türkmen’in evinde birkaç çuval pirinç, bu day veya un bulunur. Bu erzakları
saklamak için de dokunan çuvallardan yararlanılmaktadır.24
Kız ve erkek tarafı üzerine dü en hazırlıkları tamamladıktan sonra dü ün
gerçekle tirilmektedir. Dü ün töreni damat tarafının kadınlarının ve erkeklerinin
süslenerek kızın ailesinin çadırına gitmesi ile ba lar. Damadın yakınları gelini
götürmek üzere kızın anne ve babası ile görü üler. Bu sırada iki taraf arasında
çeki meler ya anır. Gelin nazlanarak gitmek istemiyormu gibi davranır. Gelin razı
olduktan sonra çadırın önünde bir halının üzerinde oturtulur. Halının dört bir
yanından damat tarafından erkekler tutarak daha önceden süslenip hazırlanmı
develere do ru ko arak hareket ederler. Bu sırada kız ve erkek tarafı arasında
çe itli mücadeleler görülür. Kızın akrabaları halı üzerinde gelini ta ıyan kafilenin
arkasından ko ar. Bu takip develere ula ıncaya kadar devam eder. Deveye
bindirilen gelin ve damadın ailesi ba ta olmak üzere kafile damadın evine do ru
hareket eder. Gelin alayı erke in evine varmadan önce, süvariler atlarını sürerek
kafileye katılırlar. Tüfek sesleri ve ba rı malar birbirine karı ır. Gelin yürürken
yoluna çocuklar için birkaç çörek atılır. Çocuklar çörekleri kapı ır.25 Gelin çadıra
ula tıktan sonra e lenceler devam eder. Dü ün e lencelerinde at yarı larının
önemli bir yeri vardır. Evlenecek olan gencin babası maddi durumuna göre üç çe it
ödül hazırlar. Yarı larda ilk üçe girenler bu ödülleri alırlar.26
Türkmenlerin evlilikle ilgili bir gelene i de gelinin dü ünden sonra baba
evine dönerek bir yıl orada kocasının avulu için çuval ve kalıça dokumasıdır. Gelin
e er bir yıl içinde bunları tamamlayamazsa, kocasının yanına gelir, bir iki ay
kaldıktan sonra tekrar çuvalları tamamlamak üzere baba evine döner. Gelin
dokumaları bitirdikten sonra tekrar damadın akrabaları gelerek gelini damadın
evine götürüler.27

22

M. Emin Efendi, a.g.e., s.54; Blocqueville, a.g.e., s.66; M. Saray, The Turkmens in the Age of Imperialism,
Ankara 1989, s.40.
23
M. Emin Efendi, a.ge., s.55.
24
M. Emin Efendi, a.g.e., s.55.
25
Blocqueville, a.g.e., s.67-68.
26
M. Emin Efendi, a.g.e, s.60; Blocqueville, a.g.e., s.68.
27
Bkz. M. Emin Efendi, s.52; Blocqueville, a.g.e., s.68; Vambery, a.g.e., s.57; Burnes, a.g.e., s.56.
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2.TÜRKMEN KADININ G Y M
Ya adıkları co rafyanın artları nedeniyle Türkmen kıyafetlerinde çe itlilik
yoktur. Kadın ve erkeklerin kıyafetleri pamuk ya da ipekli kuma lardan yapılan
elbiselerden ibarettir. Türkmenlerin giydikleri kıyafetler mevsimlere göre de fazla
de i lik göstermez. Sadece kıyafetlerin kalın, ince ipten ya da yünden yapılmı
olması gibi özellikleri de i ir. Türkmen kadınları kırmızı, sarı ve mor renklerin
hâkim oldu u nakı lı giysileri tercih etmektedirler.28
Türkmen kadınlarının kıyafetleri genellikle uzun kırmızı gömlek ya da
elbiseler ile ba lıklardan olu maktadır.29 Seyyahlar kıyafet konusunda da Türkmen
kadınların di er Müslüman kadınlarla kar ıla tırma yapmı lar ve Türkmen
kadınlarının yüzlerini fazla kapatmadıklarından bahsetmi lerdir. Türkmen
kadınları, erkekler gibi kırmızı renkli ipek gömlek giymektedirler. Kı mevsiminde
ise bu gömleklerin üzerine ceket giyerler. Dü ün ve bayram günlerinde kadınlar bu
uzun gömleklerinin üzerine al sarıp iki ucunu sarkıtırlar. Bu giysilere özgü sarı ve
kırmızı renkli çizmeleri vardır. Çizmelerin burunları kalkık, ökçeleri yüksektir.30
Türkmenler, çizmeyi giymeden önce keçe gibi bir dokumayı ayaktan ba layarak
dize kadar dolarlar. Bunun üzerine de dizlere kadar uzanan bir çizme giyerler. 31
Kadınlar ba larına yuvarlak bir fes giyerler. Fesin üzerine topuklara kadar
inen ipekten veya pamuktan bir tülbent takarlar. Üzerine gümü plakalar dikilmi
üç parmak geni li indeki desenli bir kuma parçası fesin alt tarafından ba lanır.
Tülbendin ucu çenenin altından, sa dan sol tarafa do ru geçirilir ve ba ın sol
tarafına gümü zincirli bir çengelle tutturulur.32
Ya lı kadınların dü ünlerde ve bayramlarda ta ıdıkları ba lıklar yakla ık
40 cm yüksekli inde süslerdir. Bunlar deriden yapılmı ve kuma ya da kırmızı
di er materyallerle kaplanmı tır. Di er takılarda oldu u gibi bu ba lıklara da altın
ve gümü le süslenmi zincirler takılmı tır. Bu ba lıkların çevresindeki özellikle üst
kısmındaki altın ve gümü süslemeler nedeniyle seyyahlar bunları taca
benzetmektedirler. Ba lıkların altından sarkan sarı ya da ye il ipek tülbentler
bulunmaktadır. Kadınlar bunları yapmak için yakla ık 2-3 ay harcarlar.33 Ayrıca
Türkmen kadınlarının boyunlarına taktıkları içinde muska bulunan süslü gümü
silindirlerden meydana gelen takılar ve bellerine taktıkları kemerler de
bulunmaktadır. 34
Çocuklar yaz kı sadece ipekten veya pamuklu kuma tan biçilmi bir
gömlek giyerler. Gömlekler ailenin mali gücüne göre gümü yapraklarla veya
28
Bacon, a.g.e, s.65-66; Vambery, a.g.e., s.121; Blockqueville, a.g.e., s.51-52; Burnes, a.g.e, s.29; Spalding,
a.g.e., s.68 vd.; Muravyov, a.g.e., s.15-18.
29
Muravyov, a.g.e., s.55; Vambery, a.g.e., s.45.
30
Vambery, a.g.e., s.123; Arminius Vambery, Bir Sahte Dervi in Orta Asya Gezisi, (Haz.: N. Ahmet Özalp)
stanbul 1993, s.56; Burnes, a.g.e., s.29.
31
Blockqueville, a.ge., s.49; Vambery, Sketches of…, s.123.
32
Blockqueville, a.ge., s.50; Burnes, a.g.e., s.29; Henry Spalding, Khiva and Turkestan, London 2005, s.66-67.
33
Blockqueville, a.ge., s.51-52; Burnes, a.g.e, s.29; Spalding, a.g.e., s.68-69; Muravyov, a.g.e., s.15-18.
34
Bacon, a.g.e., s.66; Spalding, a.g.e., s.68; Vambery, Sketches of…, s.45.

Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal Of International Social Research
Volume 1/4 Summer 2008

238

Dr. Mustafa GÖKÇE

ba ka eylerle süslenmi tir. Çocukların ba ında takke bulunur. On ya ına kadar bu
takkeyi giyerler. Kız çocukları da erkekler gibi giyinir. Fark sadece elbiselerinin
ayaklarına kadar uzanmasıdır. Kızların takkelerini erkeklerinkinden ayıran özellik
bunlara yünden veya siyah ipekten yapılmı kordonlar ve püsküller takılmı
olmasıdır.35
Türkmen kadınlarının en çok ho landıkları süs e yası bilezik, gerdanlık,
küpe, kula a ya da buruna takılan halkalarla gö se ili tirilen hamaylılardır.
Kadınlar günlük ya amda yaptıkları i ler esnasında ve gece takılarını çıkarmazlar.
Zengin ya da fakir bütün Türkmen kadınları benzer takılara sahiptir.36 Küpeler saf
gümü ten yapılmı olup üçgen eklindedirler. Üzerlerine altınla motifler
i lenmi tir. Ortalarına sarı veya kırmızı akik ta ı konulmu tur. Türkmen
kadınlarının kullandıkları bilezikler oval ekildedir. ki üç parmak kalınlı ındadır.
Di er takılar gibi altın motiflerle süslenmi tir. Gümü ten yapılır ve bunlar da
akiklerle süslenirler. Gerdanlıklar da benzer ekilde süslenmi tir.37 Seyyahların
ortak kanaati Türkmen kadınlarının elbiselerinde a ırı süslülü e rastlanmamasına
ra men takıların oldukça dikkat çekici ve ince i lenmi oldu udur.
3. TÜRKMEN KADINININ EKONOM K U RA LARI
Türkmen toplumunda ekonomik alanda kadın ve erkeklere ait görevler
vardır. Kadın bütün ev i lerini yapar. Kadınlar öncelikle ailenin yemek ihtiyacını
kar ılamak için u ra ırlar. Her gün ailenin ba lıca gıdasını te kil eden tahılı
de irmende ö ütürler. pek e irir, yünden, pamuktan iplik büker; halı-kilim dokur,
diki diker, çadırları kurup bozar, su ta ır, çama ır yıkar, yünleri ve ipekleri
boyarlar. Türkmen kadını özellikle güzel havalarda çadırın önüne tezgâh kurarak
halı dokur. Halıcılık, Türk boylarının genelinde görüldü ü gibi Türkmenler için
önemli el sanatları arasında yer alır. Her Türkmen boyunun ayrı bir halı deseni
vardır. Bunun dı ında çadırın kurulup sökülmesi ve gelen misafirlerin a ırlanarak
karnının doyurulması görevi de kadınındır..38
Türkmen kızları vakitlerinin ço unu nakı i leyerek ve dokumayla
geçirmektedir. Bir kızın ilk dü ündü ü ey çeyizinin hazırlanmasıydı. Bunun için
halı dokur, nakı lı giyecekler hazırlar. E er vakti kalırsa di er kız karde leriyle
birlikte satmak için halı ve heybe dokurdu. Türkmen kızlarının dokudu u bu halılar
Bir
Avrupa’da ve Amerika’da Buhara veya Merv halısı olarak ün yapmı tır.39
halının dokunması birçok kadını me gul eder. Bunların ba ında, ustaları olan bir
kadın bulunarak, oldukça karı ık olan i lemelere nezaret eder. Bu kadın, örne in,
dokunulması istenen nakı ların örneklerini kum üzerine parça parça çizer. çiler
35

Blockqueville, a.g.e., s.52-53; Spalding, a.g.e., s.70.
Spalding, a.g.e., s.70, Vambery, Bir Sahte…., s.56.
Blockqueville, a.ge., s.50-51; Spalding, a.g.e., s.67; Bacon, a.g.e, s.65-66; Vambery, Sketches of…, s.121.
38
Blocqueville, a.g.e., s.60; Spalding, a.g.e., s.78-79; Bacon, a.g.e., s.67; Vambery, Skethces of…, s.47;
Vambery, Bir Sahte…, s.59.
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Bacon, a.g.e., s.63.
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de örne e bakarak halıyı dokurlar. Ürettikleri kuma ların dayanıklılı ı, renklerinin
güzelli i bir yana, Türkmenlerin resim ve nakı sanatında gösterdikleri ustalık,
genellikle Avrupa fabrikalarında dokunanlardan insan do asına daha uygun
kuma lar meydana getirmeleri, gerçekten a ırtıcıdır.40
Türkmen kadınlarının di er u ra larından biri keçe imalidir. Vambery’ye
göre 6-7 Türkmen kızı bir araya gelerek bir usta kadın öncülü ünde hasıra
dürülmü yünü ayaklarıyla ustalıkla yuvarlayarak keçe yaparlar. Usta kadın burada
aynı zamanda ö retici konumdadır. Deneyimli kadın di erlerine keçenin hangi
renklerinin nasıl olması gerekti i konusunda yönlendirmeler yapmaktadır.41
Seyyahlar, ailede i bölümünün olmasına ra men Türkmen kadınının
erkeklere oranla daha fazla çalı tıklarını belirtirler. Ayrıca seyyahlar Türkmen
kadınlarının çalı kanlıklarını övmektedirler. Di er özelliklerinde oldu u gibi
çalı kanlık açısından da Türkmen kadınlarını di er toplumlarla kar ıla tırarak
Türkmen kadınlarının tembel olmadıklarından bahsederler. Türkmen kadını
dinlenme zamanında bile bir eylerle u ra maktadır. Dinlenmek üzere oturdu unda
ya da kom usuna gitti inde yanında ipek, pamuk ya da yün gibi malzemelerini
götürerek ip e irir. Dokuyaca ı halı ve kilim gibi e yalar için hazırlık yapar.
Türkmen kadınları çalı ma hayatında aktiftir. Sürekli bir me guliyeti vardır. Di er
Müslüman toplumlardaki kadınlara nazaran çok daha fazla çalı maktadırlar.42
Seyyahların verdi i bilgilere göre Türkmen kadınının ekonomik u ra ları
gelir elde etmekten çok evinin, ailesinin ihtiyaçlarını kar ılamak amacıyla yapılan
i lerdir. Türkmen ailesinde evin reisi erkektir. Ama baba daha çok dı arıdaki i leri
yürütmektedir. Evin içindeki i lerde asıl sorumluluk kadına aittir. Seyyahların
dikkat çekti i ba ka bir husus ise Türkmen kadınlarının zengin bir ekilde
beslenme imkânına sahip olmamasına ra men güçlü kuvvetli olu udur. Seyyahlar
Türkmen kadınlarının bütün bu i lerin hakkından gelmesini takdir etmektedirler.
Ekonomik anlamdaki u ra larının yanı sıra Türkmen kadınlarının en önemli
görevleri çocuklarını toplumun gelenek ve göreneklerine göre yeti tirmektir.43
Seyyah Mehmet Emin Efendi, “Türkmen kadınları erkekler gibi mert oldukları için
çocuklarını da o ekilde yeti tirirler. Cesaretin, bahadırlı ın ilk örne ini çocuk
annesinde görür.” Diyerek Türkmen kadının bu özelliklerini de takdir etmektedir.44
Türkmen kadını sadece gelenek ve göreneklerle ilgili e itim vermemektedir. Halı,
kilim gibi el sanatlarının genç nesillere ö retilmesi görevi de örneklerde
gördü ümüz gibi kadınlara aittir.

40

Vambery, Bir Sahte…, .s.57; Bacon, a.g.e, s.67; Muravyov, a.g.e., s.20.
Vambery, a.g.e., s.57; Bacon, a.g.e., s.68.
42
Spalding, a.g.e., s.79; Blocqueville, a.g.e., s.60.
43
Blocqueville, a.g.e., s.60; Spalding, a.g.e., s.79.
44
Mehmet Emin Efendi, a.g.e., s.59.
41

Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal Of International Social Research
Volume 1/4 Summer 2008

240

Dr. Mustafa GÖKÇE

SONUÇ
Seyyahların verdi i bilgilerden Türkmen kadının toplumsal ya amda çok
önemli görevlerinin oldu u görülmektedir. Ya adıkları co rafyanın zor artlarında
toplumsal ya amın sürdürülebilmesinde en önemli sorumluluklar kadınlarındır.
Kadınlar sosyal hayatta arka planda kalmamı , her alanda aktif olarak görev
almı tır.
Kaynaklardan anla ıldı ı üzere Türkmenler gelenek ve göreneklerine ba lı
bir ekilde ya amaktadırlar. Eski Türklerde görülen gelenekler Türkmen
toplumunda büyük ölçüde devam ettirilmektedir. Yazıtlar ve Dede Korkut
Hikâyeleri gibi Türk tarihi ve kültürünün önemli kaynaklarında yer alan kadının
konumu ile ilgili örneklerin benzerleri seyyahların Türkmenler ile ilgili verdi i
bilgilerde yer almaktadır.
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